para Mulheres
Grávidas

Lacey O.
Recorreu ao Prelude Prenatal
Screen quando estava grávida
da sua filha

A partir das 10 semanas pode fazer uma análise não invasiva ao sangue para saber se o seu bebé tem um risco acrescido de doenças cromossómicas,
como a síndrome de Down.

Conhecimento precoce sobre o desenvolvimento do
seu bebé
QUAL A IMPORTÂNCIA DESTE RASTREIO?

DOENÇAS DETETADAS NO RASTREIO

O rastreio baseado em ADN livre
apresenta vários benefícios importantes

O rastreio verifica a existência das
doenças cromossómicas mais graves

O Counsyl Prelude™ Prenatal Screen fornece informações
precoces sobre o desenvolvimento do feto, como a probabilidade
de ter uma doença cromossómica como a síndrome de Down.

Algumas crianças nascem com um número diferente
de cromossomas

Glóbulo vermelho
ADN materno
ADN da placenta

Em condições normais, a maioria das crianças tem 46 cromossomas,
23 do pai e 23 da mãe. Por vezes, pode ter um cromossoma suplementar.
Esta condição é denominada trissomia. As crianças que nascem com
trissomia podem ter graves problemas de saúde, incluindo anomalias
congénitas, deficiências mentais e uma esperança de vida curta.

O Prelude Prenatal Screen verifica a existência das três
trissomias mais frequentes:
–	
Síndrome de Down Trissomia 21
–	
Síndrome de Edwards Trissomia 18
–	
Síndrome de Patau Trissomia 13

Os processos de desenvolvimento normais causam a libertação de
pequenos fragmentos de ADN da placenta do feto na corrente sanguínea
da mãe. Estes fragmentos, denominados ADN livre, são analisados pelo
Prelude Prenatal Screen.

O rastreio reduz a necessidade de testes de diagnóstico
invasivos desnecessários
O rastreio pré-natal não invasivo com base no ADN livre demonstrou ser
mais exato do que o rastreio no soro materno, reduzindo a probabilidade
de ter de fazer um teste de follow-up invasivo desnecessário, como uma
biópsia das vilosidades coriónicas (CVS) ou amniocentese.
Os nossos resultados são personalizados com base na sua idade
e no tempo de gestação, para que possa ter todas as informações
relativamente ao risco, o que pode ajudar a decidir se são necessários
testes adicionais.

As pessoas com síndrome de Down apresentam um atraso mental ligeiro
a moderado e têm uma esperança de vida longa. Com apoio, conseguem
interagir e participar no seu núcleo familiar, nas escolas e na comunidade.
Na maioria dos casos, as crianças com síndrome de Edwards ou de Patau
sobrevivem apenas alguns dias, semanas ou meses.

O seu prestador de cuidados de saúde pode ajudá-la a
decidir se deve verificar a existência de outras doenças
O Prelude Prenatal Screen também pode verificar se o feto tem
o número correto de cromossomas sexuais, visto que esta anomalia
pode ter impacto na saúde, como por exemplo na fertilidade. Além
disso, o rastreio pode avaliar se existe perda de material cromossómico
(uma “microdeleção”), a qual pode resultar em anomalias congénitas
e deficiências mentais.

COMO FUNCIONA

O PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DA COUNSYL

O Prelude Prenatal Screen é rápido
e simples

Cuidamos de si

1

É colhida uma amostra de sangue do seu
braço e enviada à Counsyl

2

A amostra é analisada no nosso laboratório

Empenhados em tornar os rastreios genéticos acessíveis
Sabemos que cada situação é única. Por isso criámos o Counsyl Access,
um programa abrangente concebido para disponibilizar rastreios
genéticos a um maior número de doentes.
O Programa de avaliação da Counsyl tem três componentes chave
concebidos para o ajudar a tomar decisões informadas quanto à sua
saúde, à sua família e ao seu futuro.
X	Estimativas de custos personalizadas fornecidas por e-mail e/ou SMS
X	Inclusão na rede da maioria dos planos de saúde
X	Oferta de opções de pagamento para as despesas incorridas

3

Os resultados são entregues em cerca de
uma semana

4

Estão disponíveis consultas com um
consultor genético certificado

Caso pretenda saber, este teste também pode
revelar o sexo do seu bebé
PASSOS SEGUINTES

Já tem os resultados. Qual é o próximo passo?
Se pretende obter informações precoces sobre o
desenvolvimento do seu bebé, o Prelude Prenatal Screen é um
primeiro passo importante. Se o seu teste apresentar resultados
anormais, o seu prestador de cuidados de saúde explicar-lhe-á
o que significa e recomendará um procedimento de diagnóstico
de acompanhamento para confirmar os resultados.

Biópsia das vilosidades coriónicas (CVS)

Antes da 14ª semana de gestação, o seu médico pode proceder à colheita
de uma pequena amostra de placenta para confirmar o resultado do
Prelude Prenatal Screen.

– Caso a despesa incorrida seja avultada, poderá ser aplicável um
desconto de pronto pagamento, caso efetue o pagamento no prazo
de 45 dias a partir da receção da fatura.
– Poderá ser elegível para um rastreio gratuito com base no número
de elementos, rendimento e nas despesas médicas do seu agregado
familiar.
– Estão disponíveis planos de pagamento sem juros mediante
o pagamento do montante total faturado, independentemente
da situação financeira.
MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A COUNSYL

Porquê a Counsyl?
Estamos empenhados em tornar o rastreio pré-natal não
invasivo acessível a todas as mulheres
O Prelude Prenatal Screen utiliza ciência e tecnologia avançadas
adequadas para mulheres grávidas de todas as idades e pesos. Este
rastreio resulta mesmo que esteja grávida de gémeos ou que tenha
recebido óvulos de uma dadora.

Acompanhamento à sua medida
Queremos que tenha todo o acompanhamento necessário. Todos
os rastreios Foresight Carrier Screen incluem consultas agendadas ou
a pedido com os nossos consultores genéticos. Os nossos especialistas
em pagamentos poderão esclarecer todas as dúvidas relacionadas
com faturação.

Amniocenteses

Entre a 16ª e a 22ª semana de gestação, o seu médico pode proceder à
colheita de uma pequena amostra de líquido amniótico do útero para
confirmar o resultado do Prelude Prenatal Screen.

Preparação

Embora a maioria das mulheres receba resultados tranquilizantes,
quando algo fora do comum é detetado no rastreio, há imensas coisas
que pode fazer para planear e preparar o nascimento do seu filho —
independentemente de optar ou não por fazer um teste de diagnóstico.
Poderá querer falar com um médico especialista ou procurar um centro
especializado nesta área. Poderão existir intervenções médicas que
possam ser realizadas antecipadamente. Ou poderá optar por falar com
um dos nossos consultores genéticos ou com um grupo de apoio para
compreender o que irá acontecer.

Para obter mais informações,
visite counsyl.com/prelude

Tem dúvidas?
Os nossos especialistas estão
disponíveis entre as 6:00 e as 17:00,
de segunda a sexta-feira
Telefone: (888)268 6795
Contacto online: counsyl.com/contact
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